بازار انرژی

سیستم مدیریت ساختمان و مصرف انرژی
اش��اره :بدون تردید هدفمند ش��دن یارانههای انرژی ،هزینههای ناشی از مصرف
غل��ط ان��رژی را باال میبرد و از ای��ن رو فناوریها و نوآوریه��ای جدید در زمینه
روشه��ای کاهش و مصرف بهینه حاملهای انرژی بی��ش از پیش به عنوان یک
ضرورت مطرح میشود ،حال چه فرقی میکند شما در یک آپارتمان زندگی کنید
یا در یک مجتمع مس��کونی ،مدیر کارخانه باش��ید یا مدیر بیمارس��تان و یا مراکز
بهداشتی و درمانی ،در یک مؤسسه آموزشی فعالیت کنید یا مالک هتل باشید و...
مهم این است که باید مدیریت مصرف انرژی را در دست بگیرید .سیستم مدیریت
س��اختمان ( )Building management systemبه ش��ما کم��ک میکند چگونه از
هدررفت انرژی در بخش ساختمان جلوگیری کنید .البته راههای دیگری را هم در
آینده به شما همراهان پیشنهاد خواهیم کرد ،اما فراموش نکنید که عالوه بر قانون
هدفمند کردن یارانهها ،قانون دیگری در خصوص الگوی مصرف انرژی در راه است.
ارزيابي پتانسيل مصرف انرژي در يك ساختمان
مص��رف انرژي در چند دهه اخير به طور سرس��امآوري افزايش يافته اس��ت .اين
افزايش از يك طرف نش��ان دهنده رش��د اقتص��ادي و به گردش افتادن بيش��تر
چرخهاي صنعت و در پي آن جابهجا شدن كاالهاي صنعتي به نقاط مختلف است،
ام��ا از طرف دیگر به دليل قيم��ت ارزان انرژي ،صاحبان صنايع و مصرفكنندگان
خصوصي كش��ور در پي صرفهجويي و اس��تفاده منطقي از اي��ن نعمت خدادادي
نبودهاند .بعد از بحران انرژي س��الهاي  1974كه ب��ا باال رفتن قيمت نفتخام و
ان��رژي هم��راه بود ،به طور كلي روند مصرف انرژي كمي تغيير كرد و كش��ورهاي
ب��دون نفت در مصرف آن به صورت سيس��تماتيكتر عمل کردند .به همين دليل
ممال��ك مصرف كنن��ده انرژي در جه��ت جايگزيني انرژيهاي جديد فس��يلي و
صرفهجويي در مصرف انرژي و استفاده بهتر از انرژيهاي موجود گام برداشتهاند.
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ساختار اقتصادی
هیچ یک از اعمال انس��انی بازده��ی صد در صد ندارد؛ از این رو ،اس��تفاده بهینه
و ممانعت از هدر رفتن امکانات امری اساس��ی اس��ت .ای��ن نکته هنگامی اهمیت
بیش��تری پیدا میکند که موضوع انژی مطرح شود .منظور از بهینهسازی مصرف
ان��رژی ،انتخاب الگوها و اتخاذ و به کارگیری روشها و سیاس��تهایی در مصرف
درس��ت انرژی است که از نظر اقتصادی ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام
انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند.
در این چارچوب تعیین س��هم صورتهای مختلف انرژی در سبد انرژی هر جامعه
با توجه به امکانات درازمدت آن جامعه ،همچنین بهکارگیری پربازدهترین ش��یوه
اس��تفاده از آنه��ا که متضمن کاه��ش تخریب منابع انرژی و نی��ز کاهش تأثیرات
س��وء ناشی از اس��تفاده ناصحیح از انرژی بر عوامل دیگر حیات و محیطزیست مد
نظر اس��ت .این استفاده درس��ت و بهجا از انرژی نه تنها متضمن استمرار حیات و
توس��عه پایدار جامعه اس��ت ،بلکه منجر به بقای انرژی برای همگان و نس��لهای
آتی و مانعی برای تولید و گس��ترش آلودگیهای زیس��تمحیطی ناشی از مصرف
نادرس��ت انرژی خواهد بود .احداث تأسیسات تولید و انتقال انرژی الکتریکی نیاز
ب��ه هزینههای زی��ادی دارد .هزینه احداث تأسیس��ات برای هر کیلووات س��اعت
معادل  800دالر اس��ت .ع�لاوه بر بار مالی ،زمان الزم ب��رای احداث نیروگاه  3تا
 8س��ال است .همچنین هزینههای جاری و ثابت س��االنه نیروگاهها گاهی بالغ بر
20درصد س��رمایهگذاری اولیه میشود؛ از این رو ،کاهش مصرف انرژی الکتریکی
به میزان قابلمالحظهای در حفظ و بقای س��رمایههای ملی مؤثر است .با توجه به
پتانس��یلهای صرفهجویی موجود در بخش صنعت س��االنه میتوان 670میلیارد
تومان در این بخش صرفهجویی کرد.
در بخ��ش خانگی نیز میتوان ب��ا بهکارگیری راهکارهای اس��تفاده بهینه از لوازم
خانگی انرژیبر تا حد زیادی از اتالف سرمایههای ملی جلوگیری کرد .در کشور ما
در خانهها و مکانهای تجاری س��االنه در حدود 200میلیون بشکه نفتخام برای
تولید حرارت و س��رما مصرف میشود ،در صورتیکه اگر با روشهای صرفهجویی
فقط 10درصد در طول س��ال در مصرف انرژی وس��ایل گرماساز و سرماساز خود
صرفهجوی��ی کنی��م ،در حدود 20میلیون بش��که نفتخ��ام صرفهجویی کردهایم
ک��ه ارزش این مقدار انرژی (احتس��اب قیمت هر بش��که نفتخام  107دالر و هر

گروه انرژی

دالر 900تومان) هزار میلیارد تومان است.
منطق اقتصادی بهينهسازي مصرف انرژي
در جهت کاهش هزینههای صنعت س��اختمان و اس��تفاده بهین��ه از تکنولوژی و
بهکارگیری فناوری ارتباطات و رایانه عملکرد سیس��تمهای مدیریت و اتوماسیون
س��اختمان چشمگیرتر میش��ود که در مجموع صرفهجویی انرژی را در بر خواهد
داش��ت ،به طوریکه صرفهجوییهای ناشی از بهکارگیری این سیستمها در مدت
زم��ان کوتاهی موجب جبران هزینههای مربوطه میش��ود .سیس��تمهای کنترل
هوش��مند دارای انعطاف باالیی خواهند بود که میتوان براحتی آنها را با نیازهای
مختلف منطبق ک��رد .همچنین در هنگام بهرهب��رداری براحتی میتوان عملیات
تغیی��ر و بهینهس��ازی ب��رای راهبری بهت��ر و کاهش هزینههای ان��رژی و کاهش
هزینههای تعمیراتی را انجام داد .در س��اختمان هوش��مند بسیاری از اعمالی که
س��اکنان از روی عادت و به صورت غیرارادی انجام میدهند ،توس��ط سیستمهای
هوش��مند انجام میش��ود که باعث صرفهجویی در زمان و هزینه نیروی انس��انی
میشود .با بهکارگیری انواع و اقسام سنسورهای حسی در داخل و خارج ساختمان
و با بهکارگیری یک ش��بکه و سیس��تم واحد میتوان به صورت دائمی و بالدرنگ
اطالع��ات دما ،فش��ار ،رطوبت ،دبی هو ا ،میزان اکس��یژن و دیاکس��ید کربن را
در اختیار داش��ت و از آنها در جهت رس��یدن به ش��رایط ایدهآل استفاده کرد .در
یک س��اختمان هوش��مند با امکانات نرمافزاری به وجود آمده میتوان نمودارهای
مختلفی را برحس��ب زمان در اختیار داشت و از آنها در جهت بهبود کیفی شرایط
زیستی و حداکثر استفاده از هوای طبیعی را برای ساکنان به وجود آورد .در زمان
کارکرد سیس��تم هوش��مند س��اکنان در جهت صرفهجویی مصرف انرژی حق باز
کردن پنجرهها را نخواهند داش��ت و در س��اختمانهای اداری قبل از اتمام ساعت
کار این سیستم به صورت اتوماتیک و متناوب شروع به خاموش کردن سیستمهای
تهویه مطبوع میکند .در یک ساختمان هوشمند با امکانات به وجود آمده میتوان
در هر زمان میزان مصرف انرژی بر پایه مصرف انرژی س��وخت و برق را به دس��ت
آورد و از آن در جه��ت کاه��ش مصرف انرژی و بهینهس��ازی مصرف س��وخت در
ساختمان (مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان) بهره برد.
بازگشت سرمايه در گروي ذخيرهسازي انرژي
هدف اصلی اس��تفاده از سیس��تم  BMSدر یک س��اختمان ذخیرهسازی انرژی و
مصرف صحیح و بهینه از امکانات است كه نتيجه اين هدف عالوه بر ذخيرهسازي
انرژي ،بازگش��ت س��رمايه اوليهای است كه صرف اجراي  BMSشده است .با ذکر
چند مثال کاربردی طریقه صرفهجویی در مصرف انرژی را شرح میدهیم.
 -1در اکث��ر ادارهها و س��ازمانها کارمن��دان برای مصرف درس��ت اهمیتی قائل
نیس��تند ،مث ً
ال وقتی کارمندی محل کار خود را ترک میکند ،حتی اگر بازگش��ت
وی زمان زیادی طول بکش��د ،سیس��تم تهویه و روشنایی خود را همچنان روشن
ترک میکند .در ساختار  BMSدر صورت نبود کسی در محل به صورت خودکار و
پس از طی زمانی ،سیستم به حالت حداقل مصرف سوئیچ میکند تا دوباره شخص
به محل کار خود بازگردد.
 -2در س��اختمانهای بزرگ اداری س��اعت  7صبح سیس��تم تهویه و روش��نایی
کل س��اختمان روشن میش��ود ،در صورتی که ممکن اس��ت افرادی در مرخصی
ی��ا مأموریت باش��ند و یا با تأخير به مح��ل کار بیایند که در ای��ن صورت ،انرژی
بیهوده مصرف ميشود .در ساختار  BMSتا فرد کارت حضور و غیاب را در ورودی
میکش��د ،سیستم تهویه روشنایی اتاق او فعال میشود ،و بدين صورت از مصرف
بيهوده جلوگيري ميشود.
 -3در ساختمانهای بزرگ باید روی تأسیسات مکانیکی کنترل و مدیریت داشته
باش��یم ،به طور مثال بویلر را در نظر بگیرید ،مث ً
ال چهار بویلر داریم که درصورت
ع��دم کنترل بر عملکرد مجموعه بویلرها دو یا س��ه بویلر را هم��واره در مدار قرار
میدهیم ،در صورتی که ممکن اس��ت حتی یک بویلر نیز جوابگوی سیس��تم در
زمانهای خاصی باشد که در این صورت نیز مصرف بهینه است ،ولی اگر با استفاده
از اندازهگیری با تعداد بویلرها تعیین کنیم همواره به صورت بهینه انرژی را مصرف
میکنیم ،ضمن آنکه خللی در کار سیستم به وجود نمیآید.
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سیستم مدیریت هوشمند ساختمان چیست؟
سیستم مدیریت هوشمند س��اختمان با بهکارگیری آخرین تکنولوژیها در صدد
آن اس��ت که ش��رایطی ایدهآل ،همراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمانها پدید
آورد .این سیس��تمها ضمن کنترل بخشهای مختلف س��اختمان و ایجاد شرایط
محیطی مناس��ب با ارائه س��رویسهای همزمان ،سبب بهینهسازی مصرف انرژی،
سطح کارایی و بهرهوری سیستمها و امکانات موجود در ساختمان میشود .کنترل
و دسترس��ی به سیس��تم با اس��تفاده از نرمافزارهای مربوطه از هر نقطه در داخل
ساختمان و خارج از آن از طریق اینترنت مقدور است.
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روشهاي بهينهسازي مصرف انرژي
تاکن��ون اقدامات مفیدی در زمینه بهینهس��ازی مصرف انرژی در کش��ور به ثمر
رسیده است .تدوین استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی ،ایجاد و توسعه
آزمایش��گاه ملی صرفهجویی انرژی ،بهینهس��ازی انرژی و مدیریت بار در صنایع،

خانه هوشمند چيست؟
خانه هوش��مند معموالً یک خانه یا ساختمانی است که در آن از تجهیزات خاصی
با ساختار ویژه جهت کنترل و مانيتورينگ استفاده ميشود .برای مثال ،در زمانی
که یک فرد در مس��افرت به س��ر میبرد با اس��تفاده از تلفن ی��ا موبایل و يا خط
اينترنت میتواند سیستم امنیتی و یا تأسیسات خانه را فعال کند ،دمای دلخواه را
تنظیم کند ،در س��اعت خاصی تأسیسات سرمایش و گرمایش شروع به کار کنند
و درج��ه حرارت خانه را به حد مطلوب برس��اند و یا گاز ب��رای گرم کردن غذا در
س��اعت خاصی روشن شود و تلویزیون در س��اعات معینی برای ضبط برنامه مورد
عالقه روش��ن و خاموش ش��ود و یا میتوان چراغهای منزل را در ساعتی روشن یا
خاموش کرد و حتی مانيتور كرد که کدام يك از لوازم خانه در حال کار هس��تند
و آنها را کنترل کرد.
ای��ن تعری��ف را میتوان به س��اختمانها ب��ا کاربردهای دیگر نیز بس��ط داد .یک
س��ـاخـتمان هـوشمنـد بـنـا بـه تـعريـف انـس��تيتوی ساختمانهاي هوشمند،
بنايي اس��ت كه با اس��تفادة بهينه از چند عنصر پاية س��ازه ،سیس��تم ،خدمات،
مديريت و روابط دروني آنها ،محيطي مناس��ب و داراي صرفة اقتصادي ايجاد کند.
در س��اختمان هوشمند بسیاری از اعمالی که س��اکنان از روی عادت و به صورت
غیرارادی انجام میدهند توس��ط سیس��تمهای هوش��مند انجام میشود که باعث
صرفهجویی در زمان و هزینه نیروی انسانی میشود.
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 -4در هواس��از ممکن اس��ت دمای مطلوب را بتوان از هوای محیط بیرون تأمین
کرد ،بدون اینکه نیاز به فعالیت هواساز باشد .اگر مدیریت و کنترل وجود نداشته
باشد ،با اینکه محیط بیرون جوابگوی سیستم است ،همچنان هواساز در حال کار
است که نتیجه عدم استفاده صحیح از انرژی است .البته قابلیتهای بسیار دیگری
نیز برای سیس��تم میتوان مثال زد که ذکر مثالهاي فوق فقط بخش��ی از نحوه
ذخیرهسازی انرژی را شامل میشد.
اما بحث دیگری که در بازگشت سرمایه نقش دارد ،مصرف بهینه از امکانات است
که در ادامه توضیحات مختصری خواهیم داد:
 -1در سیس��تم تأسیسات مکانیکی با تقس��یم زمانهای کارکرد بین تمام اعضای
یك مجموعه (مث ً
ال مجموعه پمپهای سیرکوالس��یون) فشار کاری بین همه اعضا
تقس��یم میشود ،ضمن اینکه از غیرفعال بودن یک بخش از مجموعه به طور دائم
جلوگیری میکند که خود باعث بهتر عمل کردن تمام مجموعه میشود.
 -2روی تمام تجهیزات مورد استفاده در ساختمان کنترل دارد و تمام وضعیتهای
موجود را اندازهگیری میکند و در صورت بروز خرابی در سیستم به طور خودکار
به جز  Standbyس��وئیچ میکند و خرابی را به اطالع كاربر میرس��اند تا در اسرع
وقت جهت تعمیر اقدام شود.
 -3زمانه��ای کارک��رد تمام تجهی��زات را ذخیره میکند و در زمان��ی که نیاز به
س��رویس است ،به کاربر اطالع میدهد تا سیس��تم همواره در حالت مطلوبي کار
کند.
 -4در تمام سیستمهاي تهویه مطبوع و تأسیسات مکانیکی (مث ً
ال مبدلها) عالوه
بر اندازهگیری دمای پروسه و ست یونیت تعریف شده با اندازهگیری دمای محیط
بیرون روی ست یونیت اثر میگذارد تا نوسانات دما جبران شود( .با توجه به اینکه
در اغلب مناطق ایران دمای شب و روز بسیار متفاوت است ،با استفاده از این روش
براحتی میتوان نوس��انات ناشی از این تغییر دما را به صورت خودکار جبران کرد،
بدون اينكه نیازي به تغییرات مداوم ست یونیت باشد.
با توجه به موارد ذکر ش��ده و موارد بس��یار دیگر که در ساختار  BMSقرار دارند،
عالوه بر اس��تفاده بهینه از تجهیزات بر عمر تجهيزات نیز افزوده میش��ود ،ضمن
اینک��ه فضای کار را ای��دهآل میکند .با توجه به مطالب ذكر ش��ده و آمارهای به
دس��ت آمده از پروژههای اجرا ش��ده بر اساس س��اختار  BMSبه طور میانگین در
بحث ذخیرهس��ازی ان��رژی حدود  25الی 30درصد كاهش مصرف وجود داش��ته
است و بازگشت سرمایه در اثر استفاده از ساختار  BMSدر حدود  2/5الی  3سال
امکانپذیر است.

ممیزی انرژی در ساختمانها ،تهیه نرمافزارهای مشاور بهینهسازی و فعالیتهای
آموزش��ی و آگاهسازی از جمله این اقدامات بوده است .اما علیرغم موارد به انجام
رسیده ،همچنان پتانسیلهای بسیار گستردهای برای بهینهسازی مصرف انرژی در
کش��ور وجود دارد که در صورت بهکارگیری راهکارهای مناسب ،نتایجی همچون
کاهش سطح تقاضای انرژی و محدود شدن نرخ رشد رو به افزایش ظرفیتسازی
نیروگاهی ،بهبود الگوی تولید ،مصرف و بهبود ضریب اس��تفاده از سیستم موجود
و آزادس��ازی ظرفیتهای عرضه برای حضور فعالتر در بازارهای بینالمللی انرژی
را به دنبال خواهد داشت.
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برخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
• ایجاد محیطی مطلوب برای افراد حاضر در ساختمان
• استفاده بهینه از تجهیزات و افزایش عمر مفید آنها
• ارائه سیستم کنترلی با قابلیت برنامهریزی زمانی عملکرد
• کاهش چش��مگیر هزینههاي مربوط به نگهداری و بهینهسازی و صرفهجویی در
مصرف انرژی
• عدم نیاز به پیمانکار دائمی ساختمان
• ام��کان مانیتورینگ و کنت��رل تمامی نقاط تحت کنت��رل از طریق یک  PCو یا
اینترنت (با توجه به یکپارچهس��ازی ساختمان ،تمام تجهیزات به صورت هماهنگ
کار میکند و امکان تداخل و بروز مشکالت ناشی از عدم هماهنگی از بین میرود).
• امكان گرفت��ن گزارشهاي آماري از تمامي تجهي��زات و عملكرد آنها به منظور
بهينهسازي مصرف و عملكرد
وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
• کنترل تأسیس��ات مکانیک��ی و الکتریک��ی (لينك به بخش كنترل تأسيس��ات
مكانيكي)
• کنترل سیستمهای روشنایی (لينك به بخش كنترل سيستمهاي روشنايي)
• کنترل تهویه مطبوع (لينك به بخش كنترل تهویه مطبوع)
• سیستم اعالم حریق و کنترل دود (لينك به بخش كنترل سيستم اعالم حريق)
• کنترل تردد و حفاظت (لينك به بخش كنترل تردد و حفاظت)
• مدیریت آسانسورها در زمانهای خاص

ماهنامه بازار بينالملل
سال دوم
شماره نهم
آبان و آذر 89
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مزايای اصلی ساختمان هوشمند
راحتی :س��اختمان هوش��مند با اس��تفاده از اتوماس��يون و بر عهده گرفتن برخی
كارهای تكراری راحتی بيش��تری برای س��اكنان خود به ارمغان میآورد .از طرف
ديگر ،برای ايجاد فضای دلخواه در ساختمان هوشمند تنها يك اشاره كافی است؛
سناريوها وظيفه تنظيم دقيق محيط را به عهده ميگيرند .استفاده از يك نرمافزار
كارآمد با  User Interfaceس��اده و چندزبانه (از جمله فارسی) برای كنترل تمامی
تجهيزات مزيت ديگری اس��ت كه موجب س��ادگی زندگی در ساختمان هوشمند
ميشود .كار با اين نرمافزار نياز به آموزش خاصی ندارد.
ايمنی :در ش��رايط بحرانی ،از جمله آتشسوزی ،آب گرفتگی و سرقت ،ساختمان
هوشمند اخطارهايی اعالم ميكند كه ميتواند سهم بسزايی در پيشگيری از وقوع
خرابی يا بيش��تر شدن آن ايفا كند .ويژگی خاص دزدگير در منطقهبندی ()Zone
فضاهای تحت پوش��ش ،استفاده از سنسور دقيق تشخيص حضور شخص ،حسگر
اثر انگش��ت و همچنين كنترل و ضبط تصاوير دوربينهای مداربس��ته به صورت
ديجيتال ايمنی را برای منازل به شكل چشمگيری باال ميبرد.
انعطافپذيری :انعطافپذيری در اجرا و اس��تفاده از خصوصيات شاخص تكنولوژی
هوشمند است .با استفاده از ابزاری كه اين تكنولوژی در اختيار قرار ميدهد ،برای
اضافه كردن اين امكانات به منازل موجود در اكثر موارد نياز به سيمكش��ی مجدد
و تعويض تجهيزات موجود در ساختمان وجود ندارد .استفاده از كليدها و صفحات
نمايش هوش��مند برای برنامهريزی و اجرای دستورات ،امكان كنترل با استفاده از
( Remote Controlکنترل از راه دور) از داخل ساختمان و يا با تلفن همراه ،همگی
ساكنان را برای دسترسی به امكانات ساختمان ياری ميكند.
صرفهجويی در مصرف انرژی :مديريت مصرف انرژی در س��اختمان هوشمند تأثير
بس��زايی در صرفهجويی مصرف انرژی دارد .وابس��ته كردن نور و سيستم تهويه به
حضور ش��خص و برنامهريزی بهينه دمای اتاقها در س��اعات مختلف شبانهروز از
مصاديق اين مديريت مصرف انرژی اس��ت .همچنين جلوگيری از تابش مس��تقيم
نور آفتاب به داخل س��اختمان در تابستان توسط كنترل اتوماتيك پرده و كركره،
سبب صرفهجويی در مصرف انرژی الكتريكی برای دستگاههای سرمايشی ميشود.
هتلها
• اتوماسيون و مديريت موتورخانه
• كنترل و مديريت تأسيسات الكتريكي
• كنترل و مديريت روشنايي عمومي
• كنترل و مديريت تهويه مطبوع و اجباري
• حفاظت و دوربينهاي مداربسته
• كنترل دسترس��ي و تردد با تعبي��ه قفلهاي الكتريكي مخصوص و اس��تفاده از
كارتها و يا اثر انگشت
• نرمافزارهاي هتلداري
• كنت��رل و مديريت روش��نايي و تهويه داخل اتاقها با اس��تفاده از سنس��ورهاي
حركتي و سنسورهاي اندازهگيري ميزان نور

• سيستمهاي سمعي و بصري مركزي
• كنترل و مانيتورينگ تمامي موارد فوق از طريق يك كامپيوتر و نرمافزار مخصوص
در داخل ساختمان و از طريق اينترنت از خارج ساختمان انجام ميپذيرد.
بیمارستانها
• اتوماسيون و مديريت موتورخانه
• كنترل و مديريت تأسيسات الكتريكي
• كنترل و مديريت روشنايي
• كنترل و مديريت تهويه مطبوع و اجباري
• حفاظت و دوربينهاي مداربسته
• كنترل دسترس��ي و تردد با تعبي��ه قفلهاي الكتريكي مخصوص و اس��تفاده از
كارتها و يا اثر انگشت
• كنترل دما ،رطوبت ،فشار و كيفيت هوا در اتاقهاي خاص
• سيستم پيج مركزي
• كنترل دود و سيستم اعالم و اطفاي حريق
• كنترل و مانيتورينگ تمامي موارد فوق از طريق يك كامپيوتر و نرمافزار مخصوص
در داخل ساختمان و از طريق اينترنت از خارج ساختمان انجام ميپذيرد.
مراكز آموزشي
• اتوماسيون و مديريت موتورخانه
• كنترل و مديريت تأسيسات الكتريكي
• كنترل و مديريت روشنايي عمومي
• كنترل و مديريت تهويه مطبوع و اجباري
• حفاظت و دوربينهاي مداربسته
• كنت��رل و مديريت روش��نايي و تهويه داخل اتاقها با اس��تفاده از سنس��ورهاي
حركتي و سنسورهاي اندازهگيري ميزان نور
• كنترل دسترس��ي و تردد با تعبي��ه قفلهاي الكتريكي مخصوص و اس��تفاده از
كارتها و يا اثر انگشت
• كنترل دود و سيستم اعالم و اطفاي حريق
• كنترل فضاهاي عمومي
• سيستم پيج مركزي
• كنترل و مانيتورينگ تمامي موارد فوق از طريق يك كامپيوتر و نرمافزار مخصوص
در داخل ساختمان و از طريق اينترنت از خارج ساختمان انجام ميپذيرد.
منازل مسكوني
• اتوماسيون و مديريت موتورخانه
• كنترل و مديريت تأسيسات الكتريكي
• كنترل و مديريت روشنايي عمومي
• كنترل و مديريت تهويه مطبوع و اجباري
• حفاظت و دوربينهاي مداربسته
• كنترل دود و سيستم اعالم و اطفاي حريق
• كنترل دسترس��ي و تردد با تعبي��ه قفلهاي الكتريكي مخصوص و اس��تفاده از
كارتها و يا اثر انگشت
• كنترل تمام تجهيزات الكتريكي و گازي موجود در خانه با استفاده از خط تلفـن
و يا اينترنت شامل:
• كنترل تجهيزات آشپزخانه ،مانند روشن و خاموش كردن اجاق گاز ،ماكروفر ،و ...
• كنترل باز و بسته شدن تمامي پردهها از طريق كنترل از راه دور
• كنترل روش��ن و خاموش ش��دن و ضبط كردن برنامه مورد نظر از تلویزيون در
هر زمان
• كنترل روش��ن و خاموش ش��دن روش��نايي اتاقها از طريق تلفن و پانل كنترلي
نصب شده در اتاق خواب والدين
• اتوماسيون و مديريت موتورخانه
• كنترل و مديريت تأسيسات الكتريكي
• كنترل و مديريت روشنايي عمومي
• كنترل و مديريت تهويه مطبوع و اجباري
• حفاظت و دوربينهاي مداربسته
• كنترل دود و سيستم اعالم و اطفاي حريق
• كنترل دسترس��ي و تردد با تعبي��ه قفلهاي الكتريكي مخصوص و اس��تفاده از
كارتها و يا اثر انگشت

